
 

 

 

CURS 
NOVES ADDICCIONS EN ELS JOCS D’ATZAR:  

NOUS REPTES DE TRACTAMENT 

 

 

 

Dates 

 

30 i 31 d’octubre de 2020 
Lloc 

Mallorca 

Horari 

Divendres,  de 16:00 h. a 20:00 h. 
Dissabte,  de 09:00 h. a 14:00 h.  
 de 15:30 h. a 20:30 h. 

Durada 12 hores 

Núm. de places 30 

Destinataris/àries Psicòlegs/ogues col·legiats/des, estudiants de Grau de Psicologia, precol·legiats,  
estudiants màster PGS i altres professionals. 

Objectius 

§ Obtenir una comprensió teoricopràctica del trastorn per joc i, en particular, del joc 
en línia (online) 

§ Identificar un trastorn per oc, diagnòstic diferencial, el seu abordatge terapèutic i 
els elements de prevenció 

§ Donar a conèixer un marc d'intervenció psicològica de les addiccions des dels 
models de trauma, aferrament i dissociació 

§ Conceptualització de casos pràctics: objectius d'intervenció i planificació del 
tractament a nivell individual, grupal i familiar 

Metodologia Curs teoricopràctic i participatiu. 

Programa 

§ Introducció, història i prevalença 
§ Lleis, marc legal i xarxa assistencial 
§ Diagnòstic DSM V 
§ Breu introducció als models de trauma, aferrament i dissociació aplicats a les 

addiccions 
§ Avaluació: 

§ Instruments per a l’exploració 
§ L’entrevista clínica en addiccions 
§ Perfil del jugador/a i tipus de jocs: aspectes a tenir en compte 
§ Conseqüències del trastorn per joc 
§ Definició de deler (craving) 
§ Funció del símptoma: patrons de regulació emocional 

§ Tractament:  
§ Models d’intervenció: cognitivoconductual, sistèmica i EMDR. 
§ Intervenció psicològica en addiccions: 

§ L’esperit de l’entrevista motivacional (Miller & Rollnick) 
§ Identificació de les fases del canvi: model transteòric (Prochaska & 

Diclemente) 
§ Psicoeducació específica del trastorn per joc 
§ Manejament del deler 
§ Tècniques d’estabilització 
§ Treball amb el trauma: connexió amb la història de l’addicció 
§ Prevenció de recaigudes (Marlatt i Gordon) 

§ Abordatge terapèutic:  individual, grupal i familiar 
§ Durada del tractament i alta terapèutica 
§ Casos pràctics 

§ Nous reptes 
 



 

 

Ponents 

MARGA LLAMBÍAS LLANSÓ 
Psicòloga General Sanitària (B-1133). Màster en Prevenció i Tractament de les Conductes 
Addictives, Màster en Teràpia Cognitivo-Social, entre d'altres. Formada en Teràpia 
Sistèmica i Hipnosi Clínica. 
Exerceix en el camp de les addiccions des de l'any 2002 a la Unitat de Conductes Addictives 
(UCA). Terapeuta EMDR i membre del grup de treball d'EMDR del COPIB. 
 
SUSANA NAVARRO-REVERTER BOUÉ 
Psicòloga general sanitària (B-1099) i psicoterapeuta.  
Terapeuta EMDR i membre del grup de treball d’EMDR del COPIB. Formada en Teràpia 
Sistèmica, constel·lacions familiars i Teràpia Gestalt. Àmplia experiència en mindfulness.  
Exerceix en l'àmbit privat des de l'any 2000 en l'Associació Juguesca atenent casos de Joc 
Patològic i altres addiccions conductuals i a substàncies.  

Preu matrícula 

 PREU MATRÍCULA 
§ Col·legiats/des COPIB Mallorca i altres COPS 60 € 

 

§ Col·legiats/des COPIB Menorca i d’Eivissa Formentera 
Gratuït 

(ingrés del 50% de la matrícula que es 
tornarà una vegada finalitzat el curs) 

§ Col·legiats/des en atur i col·legiats/des jubilats/des 45 € 

§ Estudiants de Psicologia, Màster PGS i altres màsters 
universitaris homologats de Psicologia 

40 € 

§ Estudiants pre-col·legiats 30 € 

§ Psicòlegs/ogues no col·legiats/des i altres professionals   95 € 

Devolució matrícula Només es procedirà a la devolució quan hi hagi una causa justificada de força major. 
Termini 

d’inscripcions 
Fins el 15 d’octubre de 2020.   
La impartició del curs queda subjecte a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes. 

 
Inscripcions 

1.- Realitzar la inscripció i el pagament de la matricula per TPV mitjançant la pàgina web 
del COPIB (http://www.copib.es/cursos/20201030MA.   
2.- Les places seran assignades una vegada remès el formulari al COPIB. 

Certificació S’emetrà certificat d’assistència i aprofitament si hi ha una assistència mínima del 80%.  
Lloc de realització Seu del COPIB, carrer Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 


